Wandelzoektocht KFCH Herleving Sinaai
Beste leden en ouders,
Om ons toch (op een hopelijk) leuke manier bezig te houden in deze coronatijden, hebben
we een wandelzoektocht gemaakt. Deze is ongeveer 6 km lang en kan te voet of met de
fiets worden afgelegd. Vul onderweg de antwoorden op de vragen in, en steek het
ingevulde antwoordformulier in de brievenbus aan onze club. (dit is gelegen aan het grijze
hek). Wie wil mag ook het ingevulde antwoordformulier doorsturen via mail op het adres
elkie_smet@hotmail.com. Maak kans op een zeer mooie prijs!
Afgeven of doorsturen kan tot en met 25 April.
Veel succes!!!!
Groeten, het Evenemententeam.

Start aan onze voetbalclub (ingang grijze poort)
VRAAG 1

Kijk achter het hek. Daar staat ergens een grote kom met daarin paaseitjes.
Hoeveel paaseitjes liggen er in deze kom? (SCHIFTINGSVRAAG)

Vertrek nu verder richting sporthal. We wandelen ongeveer een 300m
verder. We zien aan onze rechterkant een groot gebouw…
Welke twee verenigingen vinden we hier?
VRAAG 2
En welke kleur ballon heeft het diertje in zijn muil?

We wandelen nu verder richting Hooimanstraat, waar we dan verder schuin
oversteken, de wegel in!
VRAAG 3

Jullie zien hier enkele verkeersborden staan op de hoek van de wegel.
Welk dier staat er op één van de verkeersborden?

VRAAG 4

Hoeveel stronken (bomen) staan er aan de rechterkant van aan het begin van
de wegel tot aan het bruggetje…

We vervolgen onze weg rechtdoor. Een eindje verderop gaan jullie op de
linkerkant een verlichtingspaal zien in het gras… Tijd dus voor de volgende
opdracht
Kijk goed naar het bord. We zijn op zoek naar een dorp dat ‘Van Nature Actief
VRAAG 5 is’. Welk dorp is dit?
Zoek nu verder… (misschien op een andere plaats)…
VRAAG 6 Wie is de Dijkgraaf van 1996 tot 2004?

We wandelen verder tot aan het kruispunt.
VRAAG 7 Welke wegel is er hier verborgen?

We gaan dus aan het kruispunt naar rechts, de wegel in en vervolgen onze
weg tot je aan een bankje komt. Daar mag je even rusten onder de mooie
boom.
Zoek op deze plaats de QR-code en vul de juiste oplossing in.
VRAAG 8

We gaan verder!
We zouden graag hebben dat je op deze weg een originele, grappige, coole
SELFIE maakt die jullie dan zo kunnen doorsturen naar onze Instagram
pagina of mocht jullie dit niet lukken mag je de foto ook altijd doormailen!
De origineelste foto krijgt ook een mooie prijs!

Wanneer je verder loopt, de boswegel terug in, ga je op een gegeven
moment op de rechterkant een tank tegenkomen.
Wat is de kleur van de bol op het logo bij de tank?
VRAAG 9

Op het einde van de wegel gaan we naar links.
Als we dus naar links gaan, welke nummer van fietsroute volgen we dan?
VRAAG 10

We blijven rechtdoor gaan tot aan de slagboom van boskapel, hier ga je
naar links.

Eenmaal aan de boskapel aangekomen, wandel het bedevaartsoord binnen
en volg de route.
Welk nummertje staat er bij deze figuur?
VRAAG 11

Ga terug uit het bedevaartsoord. Rechtover de ingang staat een
kapelletje…
VRAAG 12

Kijk in het kapelletje…
Welke 2 kleuren hebben het kleed van Jezus?

Hoeveel jaar bestaat boskapel? Let goed op!
VRAAG 13

Vervolg de wegel richting Burmstraat. Enkele meters verder vinden jullie
een bord...
Hoe heet de vogel op dit bord?
VRAAG 14

We gaan verder rechtdoor.
Hoeveel poten hebben deze dieren samen op dit bord?
VRAAG 15

²

We stoppen even aan de T-splitsing.
VRAAG 16

We zien op dit kruispunt een bordje staan van drie cijfers met telkens het
cijfer 59 en dan een letter ernaast.
Welke letter van het alfabet ontbreken we in dit rijtje?

Sla nu linksaf in de Burmstraat. We blijven rechtdoor gaan richting
Molenstraat. Na enkele meters kom je een zwart hek tegen…
VRAAG 17

Wie is onze voorzitter van KFCH Sinaai?

We wandelen verder richting Molenstraat. Zoek nu naar huisnummer 47.
VRAAG 18

Naast dit huis vinden we een ‘peperkoekenhuisje’…
Wat is de huisnummer van dit schattige huisje?
Hoeveel pinnen telt het kleine hekje voor de voordeur?

VRAAG 19

En hop, we zijn weer weg en wandelen verder rechtdoor. Bijna aan het
einde van deze straat vind je ergens op de linkerkant een kapsalon…
VRAAG 20

Wat is de naam van dit kapsalon?
Wat zijn de telefoonnummers van dit salon?

We naderen het volgende kruispunt. Hier gaan we linksaf, de Molenstraat
in.
Aan welk huisnummer vinden jullie deze foto terug?
VRAAG 21

We stappen verder in de Molenstraat. Aangekomen aan het kruispunt met
de Puiveldestraat, gaan we gewoon rechtdoor richting Stenemuurstraat.
We blijven aan de linkerkant op het voetpad wandelen.
VRAAG 22

Stop! Een bushalte…
Hoeveel bussen rijden er op woensdag 07/04/21 in de Paasvakantie tussen
12 en 16 uur?

Gevonden? Dan stappen we verder…
Welke autobaan mis ik op deze foto?
VRAAG 23

We vervolgen onze weg richting het voetbalplein. Ongeveer in het midden
van deze straat vinden we een kapelletje terug…

VRAAG 24

Hier is een moeder die bid voor ons.
Wat is de naam van deze moeder?

We gaan verder richting Sinaaidorp, maar de eerste straat aan je linkerkant
gaan we in. We bevinden ons nu in de Maricolenstraat.
VRAAG 25

OPDRACHT
Je begint aan de boompjes aan uw rechterkant te stappen tot het einde van
de boompjes. Hoeveel meter is dit ongeveer? Schatting?

We blijven rechtdoor stappen tot einde van de wijk. Hier ga je naar rechts
in een klein dreefje dat uitkomt op het voetbalplein.
Ga over het brugje, zo de Finse piste op en vervolg je weg terug tot aan het
beginpunt.
PROFICIAT!!! Je hebt het einde bereikt! Vergeet je antwoorden niet in te
vullen op het antwoordformulier en te deponeren in de brievenbus van
onze club of door te mailen naar elkie_smet@hotmail.com
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